
zagotovo ni izplacala« 
Zupan Branko Marinic je de

jal: »Ne vem tocno, kaj je bil pred 
kakSnim desetletjem osnovni na
men nakupa, vem pa, da je bil ta 
coin nekaj let garaziran na lokaciji 
obcinskega rezijskega obrata v Td
cu. Ce imam prave informacije, je 
bil coin kupljen za namene civilne 
zaseite in resevanja. Mislim, da jebil 
v resnici zgolj preizkusen (dvakrat, 
morda trikrat), medtem ko za pot
rebe, za katere naj bi bil kupljen, ni 
bil uporabljen nikoli.« Dodal je, da 

usposabljanja, da bi ta coin lahko 
uporabljali: »Morda je kdo imel do
ber namen, ampak ta investicija se 
zagotovo ni izplaeala.« 

Coin neprimeren za 
resevanje, gasilci 
neusposobljeni 

Predsednik Gasilske zveze Vi
dem Janez Mere je razlozil, da coin 
za naloge, za katere je bil kupljen, 
ni primeren: »Tega eolna ni mogo
ee uporabljati v stvami situaciji, to 
pomeni, ko so vode deroce, polne 

mree prevelika, ee bi ga uporabljali 
v skrajnih situadjah, kot sopopla
ve. Je pa ga mogoee uporabljati na 
mimih in normal nih vodah.« Dodal 
je, da coin preprosto nima ustrez
nih specifik za resevanje ob izre
dnih situacijah, npr. jeklenega dna. 

Mere je zagotovil, da so gasilska 
drustva svoje gasilce usposobila 
za voznike motomih eolnov: »To 
pa se ne pomeni, da lahko ti coin 
vozijo v izrednih situacijah; mi smo 
voznike usposobili za normalne 
razmere. Usposobljenosti za dele 
5 colnom v izrednih razmerah pa 

Podlehnik, Spodnje Podravje • Nove cene pomoCi na domu 

dnih raimerah v vsakem primeru 
morali poklieati enoto za resevanje 
na vodi in/ali podvodno resevalno 
sluzbo PGD Ptuj: »Enote za rese
vanje na vodi v obeini Videm na
mree niso usposobljene.« 0 tem, 
ali videmska obeina resevalni coin 
potrebuje, ni mogel soditi: »Ze jutri 
me lahko neki dogodek demantira 
ali postavi v drugo situacijo, zato je 
to tezko reci.« 

Videmski zupan je se zagotovil, 
da 0 nakupu kakSnega drugega 
plovila na obcini ne razmisljajo. 

Eva Milosi, 

Pomocf na. domu lam niso potrebovali 
Ie v obcini S'veti Andraz 
Podlehnis"ki obCinski svet je potrdil predlagano zviSanje ekonomske cene pomoCi na domu, a obenem zviSaltudi 
de let obCinskega sofinandranja te storitve. Uporabniki so prej placali 8,93, po novem bodo 7,38 evra na uro. 

Lani sprejeto ekonomsko eeno 
(17,85 evra na uro) so morali zvi
sati predvsem zaradi zakonskega 
napredovanja social nih oskrbovalk' 
v visje plaeilne razrede, zvisali so 
se tudi drugi stroski. Po veljavni 
zakonodaji mora obcina sofinanci
rati najmanj 50 % eene te storitve, 
v obeini Podlehnik pa so nedavno 
ta delez zvisali na 60 %. Najvec 
povprasevanja po storitvi pomoci 
druzini na domu je bilo v lanskem 
letu (glede na stevilo prebivalcev) 
v obcinah Markovci, Podlehnik in 
Ptuj, najmanj pa v obeinah Gorisni
ea, Zetale in Sveti Andraz v Sioven
skih gorieah. 

Stevilo efektivnih ur Mesecno stevilo 
pomoci na domu uporabnikov 
v letu 2018 v letu 2018 

Stevilo efektivnih ur pomoci 
na domu na 100 prebivalcev 
v letu 2018 

Markovci 
Podlehnik 
Pluj 
Cirkulane 
Ma~perk 
Hajdina 
Oestmik 
Videm 

2.917 1Q:16 72,9 

Zavrt 
Tmovskavas 
Kidntevo 
Juffiinci 
Gomnica 
L:etale 
SvetiAndraZ 

1.865 1.203 2-5 64,5 
23.162 9.968 48-58 43 
2.324 929,5 3-5 40 
4.021 1.594 6-17 .. 39,6 
3.745 1.228,5 5-8 ' 32,8 
2.554 495 2-4 i: . 19,4 
5.538 985 3-8 17,8 
1.768 ~. 2n 1-2 15,7 
1.365 195 1 14,3 
6.450 _.: 874 4-8 13,6 
2.375 287 2-3 12,1 
4.025 227 1 .. 5,6 
1.296 47,5 0-3 - 3,7 
1157 0 0 0 

Vir. Statisticni urad RS (stevila prebivalcev) in Center za social no dela Spadnje Padravje (stevila uparabnikav in stevila efektivnih ur) 

Storitev je namenjena starejsim od 
65 let, tistim 5 statusom invalida ali 
kronicno bolnim osebam. Prilagodi
jo jo potrebam vsakega upravieenea 
posebej. Obsega lahko gospodinjsko 
pomoe, prinasanje pripravljenega 
obroka hrane ali nabavo zivil in pripra
vo obroka hrane, pomivanje posode, 
osnovno ciseenje stanovanja, odna
sanje smeti, postiljanje, pomoe pri 
oblacenju, umivanju, hranjenju itd., 
pomoc pri ohranjanju socialnih stikov, 
spremljanje osebe pri opravljanju ob
veznosti ipd. 

Eva MiloS;, 

10, pelo in plesalo. Najrazlienejse evropske ddave so predstavljali tudi 
s pomocjo stojnie z zanimivimi razstavami, ki so privabljale stevilne 
poglede. Prisotne je v imenu Aktiva ravnateljev obcin Ormoz, Sredisce 
ob Dravi in Sveti Tomaz pozdravila vodja in ravnateljiea OS Sredisce ob 
Dravi Jasna Munda, ki je med drugim dejala, da v letu 2013, ko so prvic 
priredili taksno prireditev, niso mislili, da bo ta docakala sedem let. 
Veselje nad tem, da so se zbrali v tako lepem stevilu, je na prireditvi 
izrazil tudi zupan Danijel Vrbnjak. Veliko preseneeenje za ucence pa je 
bila priljubljena pevka Nika Zorjan. (MH) 

Tmovska vas • junija se bo zacela prenova 
Simoniceve domaCije. 

Koneno gradbisce 
Do sredine septenibra bodo na stanovanjskem delu 
cimprace obnovili streSno konstrukcijo, stropove, 
prekrili slamnato streho, obnovili omete iz blata in za
menjali stavbno pohiStvo. 

Foto: 

Takoj ko bo izbran izvajalec, se bo zacela prepotrebna prenova Simoni
ceve domaaje u T rnouski vast 

Potem ko so trnovski svetniki po dolgih razpravah Ie potrdili za
cetek prepotrebne prenove Simoniceve domacije, so se hkrati tudi 
odlocili, da bo prenova potekala v dveh povsem loeenih fazah. Letos 
se bode lotili prenove stanovanjskega dela domaeije, te dni na obci
ni sprejemajo ponudbe za izvajalea gradbenih del. Celotna investici
ja prenove stanovanjskega dela je oeenjena naslabih 100.000 evrov 
evrov, od tega je obeina polovico preko razpisa ptujskega Lasa prido
bila iz ddavnega proracuna, polovieo pa bo zagotovila sania. Izbrani 
izvajalec naj bi dela zacel ze 1. junija, nato pa do 15. septembra obnovil 
stresno konstrukcijo, stropove, prekril slamnato streho, obnovil ome
te iz blata in zamenjal st~vbno pohistvo. 

Spomnimo, da je obnova in umestitev novih vsebin v Simoniee
vo domacijo v bistvu razdeljena v dva projekta, s katerima so preko 
ptujskega Lasa kandidirali na javni razpis pri Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podezelja (EKSRP). Projekt prenove stanovanjskega 
del a domaeije so poimenovali Zivljenje pod slamnato streho Simoni
ceve domacije, v njem pa naj bi uredili prostor za medgeneracijsko 
druzenje z moznostjo bivanja. Obujanje starih obicajev panonske hise 
s slamnato streho pa se imenuje projekt prenove gospodarskega 
dela domaeije, v katerem naertujejo postavitev muzeja, organizacijo 
raznih prireditev in delavnie ter prikazov starih obicajev in tehnik. Za 
oba projekta sta bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, kot reeeno, pa bode letos izvedli samo prenovo 
stanovanjskega dela, gospodarski pa bo na vrsti prihodnje leto. (SD) 


